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Decizia nr. 26 din 15.01.2019
privind amendarea cu 15.000 lei a S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L.,

PLOIEŞTI, Str. Democraţiei nr. 28A, spaţiul de lucru nr. 2,
Construcţia C1, parter, jud. PRAHOVA
CUI: 14954665 Fax: 0378.603.160

e-mail: office@rtv.net

- pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV
Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 ianuarie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat rapoartele prezentate de Direcţia Monitorizare cu privire la
emisiuni difuzate în perioada 6 - 17 august 2018 de postul ROMÂNIA TV.

Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului
S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală S-TV 281.6/09.06.2011 şi
decizia de autorizare nr. 1779.1-5/01.11.2011).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea rapoartelor de monitorizare şi a
vizionării unor înregistrări, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C.
RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile art. 40 alin. (4) şi pe cele ale art. 64
alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului).

Potrivit prevederilor invocate:
Art. 40 (4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze

afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt
acestea.
Art. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii

media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii:
a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii;

În fapt, postul România TV a difuzat în data de 09.08.2018, în intervalul 20:58:42-
23:14:49, emisiunea ”Ediţie specială” prezentată de Denisa Pascu şi de Ioan Korpos. În
cadrul emisiunii a participat, în calitate de invitat, preşedintele PSD Liviu Dragnea.

Potrivit raportului de monitorizare, principalul subiect al ediţiei l-a constituit prezentarea
formei finale a legii pensiilor, alte subiecte abordate fiind rectificarea bugetară şi mitingul din
10 august din Piaţa Victoriei.

Redăm, spre exemplificare, fragmente din raportul de monitorizare analizat în şedinţa
publică:

„Titlu: Apel cutremurător pentru diaspora; Strigăt de unitate din sfânta biserică;
Dragnea: Iohannis vrea să dărâme guvernul prin violenţă;

Invitat: Liviu Dragnea
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În partea de sus a ecranului, pe fond galben, au fost difuzate următoarele texte: Forma

finală a Legii Pensiilor a fost publicată; Legea Pensiilor pe site-ul Ministerului Muncii; Noua
lege va fi în dezbatere publică 30 de zile;

(...)
Sel 2 Rep 9-23 Sel 03:45-06:51
Titluri: Cum a ţipat Iohannis la Dăncilă, Dragnea face dezvăluiri; Dragnea:

Normalitatea pentru Iohannis este să dărâme acest guvern prin violenţă; Dragnea:
Iohannis vrea să dărâme guvernul prin violenţă.

Denisa Pascu: Despre convorbirea cu doamna prim-ministru şi despre cât de rău a
fost făcut din punctul domniei-sale… a fost făcută din punctul domniei-sale de vedere… a
vorbit preşedintele Klaus Iohannis şi în faţa liberalilor, atunci când a fost la acel Consiliu
Naţional. Şi tot atunci ne-a spus domnule Preşedinte, că din toamnă, încolo trebuie să se
revină la normalitate. La ce v-aşteptaţi dumneavoastră?

Liviu Dragnea: Normalitatea pentru Iohannis este anormalitate pentru orice om de
bună-credinţă. Normalitatea pentru Iohannis este să dea acest guvern jos , să rupă
această majoritate parlamentară prin violenţă. Deci eu sunt absolut convins că în
laboratoarele de la Cotroceni unde se concep toate aceste proteste, absolut toate
protestele şi toate acţiunile: plecând de la plângerea penală de înaltă trădare, până la
inclusiv dosare făcute liderilor politici.

Acel centru de comandă, acel laborator care dă ordine la statul paralel sigur
pregăteşte ceva foarte grav. Sigur pregăteşte ceva foarte grav pentru a da acest
guvern jos(…). (Sel 2/00:26-01:17 ).

Pentru că ei au înţeles un lucru. În toată răutatea lor şi-n tot veninul lor, au înţeles un
lucru… în frunte cu Iohannis. Legile justiţiei, intrate în vigoare! Noile Coduri Penale: intrate
în vigoare! Legea Pensiilor intrată în vigoare! Rezultatele economice care încep să facă pe
orice mincinos să tacă, pentru că nu mai poţi minţi în faţa evidenţei. Parteneriatul public-
privat, cele 21 de proiecte, care vor fi lansate în septembrie şi-n octombrie. Vorbim de
autostrăzi şi de investiţii foarte mari. Unde vor începe efectiv lucrările, probabil că în 2019,
cel mai devreme, l-au făcut conştient că în 2019, cel mai devreme, nu mai poate câştiga.
Pentru că el a zis ”România lucrului bine făcut”. Spuneţi-mi, un singur lucru, bine făcut de
Iohannis în patru ani de zile! Unul singur! În afară de toate celelalte lucruri rele care sunt:
împotriva românilor, împotriva Guvernului, împotriva stabilităţii! Orice, pentru a nu mai fi
acest guvern! Şi-atunci a spus: singura noastră şansă, indiferent, chiar dacă dăm foc la ţară,
chiar dacă destabilizăm România, să nu mai fie acest Guvern! De ce? Pentru că dacă
lucrurile rămân aşa, n-are cum să mai câştige alegerile! N-are cum să mai câştige alegerile,
tot statu` paralel, aia e ultima (ininteligibil) de la acest stat paralel.

Ioan Korpos: Adică de dat foc, domnule Preşedinte la ţară şi de protestele despre
care vorbeaţi dumneavoastră puţin mai devreme, c-ar fi concepute în acele
laboratoare … (Sel 2/02:43-02:53)

Denisa Pascu: E drept că l-am auzit… Sunt acuzaţii extrem de grave, chiar dacă l-
am auzit pe preşedinte la PNL făcând apel la diaspora… (Sel 2/02:50-02:56).

Ioan Korpos: … dar vorbim despre protestul…
Liviu Dragnea: Dom`le staţi puţin! Staţi puţin! A incitat tot timpul la proteste şi la

violenţe.
Denisa Pascu: Discutăm… Discutăm despre ce o să se întâmple, domnule preşedinte,

în orele următoare.
Ioan Korpos: Peste numai câteva ore….
Denisa Pascu: Exact! În faţa Palatului Victoria..
(....)”
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În ce priveşte raportul de monitorizare întocmit în baza unor sesizări privind emisiuni

difuzate de postul România Tv în data 10.08.2018, sub titlul „Breaking news”, redăm, spre
exemplificare, fragmente privind conţinutul şi modul de desfăşurare al acestora:

 Breaking news, ora 20:56
Titluri: PROTESTATARII CER STOP VIOLENŢEI, JANDARMII FAC APEL LA CALM;

JANDARMI: GRUPURI VIOLENTE FORŢEAZĂ INTRAREA ÎN CURTEA GUVERNULUI;
JANDARMII ATACA’I CU BORDURI; NOI CIOCNIRI VIOLENTE ACUM LA JANDARMI

Invitaţi: Niels Schneker- analist politic; Bogdan Chirieac- analist politic; Victor
Ciutacu- realizator TV; Sergiu Andon- jurnalist; Pavel Abraham- general şi avocat.

Moderatori: Violeta Romanescu, Marius Niţă.
S34 (rep.00.04-03.26, sel.10-21) A intervenit în direct, prin telefon, Marius Militaru,

purtător de cuvânt Jandarmerie, care a făcut unele anunţuri:
- îi rugăm pe protestatarii de bună-credinţă să se delimiteze de aceste grupuri, să nu

sprijine acţiunile de violenţă, de asemenea, îi rugăm pe oamenii care protestează paşnici să
nu intre în conflict cu aceste persoane. Iarăşi este un mesaj foarte important. Şi repetăm
apelul nostru la calm şi recomandăm de asemenea, femeilor şi persoanelor însoţite de copii
să se retragă de urgenţă din zona în care au loc violenţe.

- Referitor la autospeciala cu apă, acesta a adăugat: Este o autospecială pentru
restabilirea ordinii publice, pe care forţele de ordine din întreaga lume, din Uniunea
Europeană o folosesc pentru restabilirea ordinii publice. Ea nu era acolo de decor, a fost
adusă, iniţial ca un element preventiv, dara fost nevoie de folosirea acestei autospeciale
pentru dispersarea unor grupuri violente.

- S-au folosi şi acele sprayiuri speciale pe care fiecare jandarm îl deţine pentru a se
apăra, în momentele în care aceste grupuri au început forţarea şi intrarea în curtea
interioară a Guvernului şi, vreau să vă amintesc, celor care se manifestă violent, că,
împiedicarea forţelor de ordine pentru a-şi manifesta atribuţiile este infracţiune. Au fost
folosite şi, dacă va mai fi nevoie, vor fi folosite doar împotriva acestor grupuri. Vreau să
menţionez acest lucru şi mulţumim oamenilor care au intervenit şi au oprit acele persoane
care intenţionau să arunce cu bucăţi de asfalt.

(rep.08.40, sel.10-21) Moderatoarea anunţă că în Piaţă se dă cu gaze lacrimogene.
S35 (rep.10.00-12.26, sel.10-21) Discutând despre faptul că în Piaţă sunt şi oameni

venin din Diaspora, Niels Schneker a mai menţionat: În spatele acestui grup, în spatele
acestei demonstraţii a Diasporei, s-a adunat parte din USR, parte din PNL, adică acei
care au făcut un apel foarte clar la simpatizanţii lor să vină în Piaţă, Aceştia au, de
fapt sunt în acest moment, în faţa unei demonstraţii politice. Adică, avem opoziţia,
pentru că PNL-ul şi USR-ul se află în opoziţie, avem o parte a simpatizanţilor opoziţiei care
manifestează împotriva celor de la putere. Până la urmă avem o democraţie. În democraţie
există putere, există opoziţie şi din opoziţie, evident, nu sunt de acord cu puterea. Este un
lucru normal să se întâmple aşa. Şi atunci, asta este de fapt ceea ce avem în Piaţă. Şi al
treilea element, care este, dacă vrei, elementul acela fin, care este ca fumul de la petardă.
Este vorba despre un posibil scenariu de care vorbea Ion Cristoiu. Acel scenariu în care,
profitând de această manifestaţie paşnică, s-a infiltrat un element de violenţă. Element de
violenţă care nu are atât scopul de a rupe barajul jandarmilor, cum a fost de exemplu la alte
manifestaţii. Nu este pur şi simplu doar hârjoneala cu jandarmii, ci, la un moment dat, de a
provoca jandarmii la o reacţie de violenţă dură. O violenţă dură care să provoace o rănire
foarte gravă sau poate chiar şi un deces, lucru care pe urmă să fie rostogolit, după cum
spunea şi Ion Cristoiu, să fie apoi rostogolit de către cei care se ocupă de propagandă,
astfel încât, într-adevăr, această manifestaţie să atragă inclusiv pe cei care, în momentul de
faţă, nu au venit în Piaţă şi nu sunt interesaţi de acest protest.

Moderatoare: Cam acestea sunt scenariile tuturor invitaţilor. Un scenariu pe care ni-l
dorim să nu se întâmple de fapt în această seară şi niciodată, până la urmă.
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S36 (rep.13.45-14.32, sel.10-21) Bogdan Chirieac: Cu toată dragostea spun, dar

Diaspora a fost paravan acestui miting. Diaspora a fost paravan. Diaspora îşi face simţită
prezenţa. Faptul că Diaspora şi-a făcut simţită prezenţa şi in 2009, la alegeri şi în 2014 la
alegerile prezidenţiale vorbesc, lucru care ne-a macra, ne-a marcat profund ca naţiune, ne-
a ţinut pe loc în zona asta. Aşa e viaţa, dar Diaspora a fost masă de manevră, a fost
bannerul, lozinca care, de fapt, ascunde…

Invitat: Scenariul.
(...)

 Breaking news, ora 21:59
Titluri: JANDARMII, PREGĂTIŢI SĂ INTERVINĂ ÎN FORŢĂ LA PROTEST;

JANDARMII AU RIDICAT ÎNCĂ UN PROTESTATAR
Invitaţi: Niels Schneker- analist politic; Bogdan Chirieac- analist politic; Pavel

Abraham- general şi avocat; Cristian Troncotă- istoric; Daniel Savu:- fost senator; Ecaterina
Andronescu; Péter Eckstein-Kovács- UDMR (prin telefon);

Moderatori: Violeta Romanescu, Marius Niţă.
S41 (rep.59.46-00.40, sel.10-21,10-22) Moderatoare: Este informaţia momentului,

este informaţia orei, de fapt. Jandarmii sunt pregătiţi să intervină în forţă. Aceasta
este informaţia oficială. Ioana Cârstea este în direct cu noi şi ne spune ce se va întâmpla
în următoarele minute. Ioana, te rog.

Ioana Cârstea: Bun găsit. Informaţia a venit în urmă că cu scurt timp. Urmează ca
jandarmii să intre în forţă pentru a stabili ordinea publică. Până acum s-au respectat
toate procedurile pe care oamenii legii le folosesc în aceste cazuri. Mai precis, s-au
făcut somaţiile legale, cele verbale şi cele luminoase. Protestatarii aflaţi acolo au fost
rugaţi să plece, s-a pledat la calm, însă nu au respectat decizia luată de jandarmi.
Prin urmare, aceştia vor intra în forţă pentru a dispersa oamenii care se află acum în
Piaţa Victoriei. Este op decizie importantă, vedem ce se întâmplă. Jandarmii speră ca
populaţia să se conformez şi să plece. Vedem parcă tot mai mulţi protestatari sunt
chiar pe cordonul de jandarmi. Sunt, într-adevăr, momente critice.

(...) să se intervină în forţă. (…) Momentan, lucrurile par să fie paşnice acolo şi e
posibil ca aceste tunuri de apă să se retragă, efectiv, din mijlocul protestatarilor.

S47 (rep.38.30-39.44, sel.10-22) Moderatoare: Cum vi se par aceste imagini pe care
sunt convinsă că le urmăriţi? Are vreo legătură cu mitingul Diasporei sau cum
catalogaţi această manipulare, până la urmă?

Cristian Diaconescu: Nu, nu mi se pare că ar trebui să aibă legătură cu un protest
civilizat şi, din acest punct de vedere, imaginile arată clar comiterea unei infracţiuni de ultraj
şi aş dori ca, în următoarea săptămână, instituţiile statului să spună exact, pe baza unei
urmăriri penale (neinteligibil) despre ce este vorba, cine sunt aceste persoane şi cum a
reacţionat statul. Pentru că bătălia pe televiziuni, între partide sau între diverşi purtători de
mesaj în legătură cu responsabilităţi, legitimări sau delegitimări în legătură cu astfel de
gesturi, sigur, poate fi o chestiune de imagine, dar, în ceea ce priveşte funcţionarea unui
stat democratic este… (neinteligibil).

S48 (rep.41.07-42.06, sel.10-22) Moderatoarea i-a adresat lui Cristian Diaconescu o
întrebare privind scopul acestui protest: Care este scopul, din punctul dvs. de vedere, al
acestui eveniment? Al acestui protest? (…) Nu avem un organizator, nu avem un lider, nu
avem absolut nimic, este un miting atipic.

Cristian Diaconescu: Este un protest. Un protest în state democratice vor mai fi.
Ceea ce este important este ca cei care organizează protestele şi cei care sunt responsabili
de siguranţa instituţiilor, să-şi cunoască limitele.

Moderatoare: Tocmai vă spuneam că nu avem un organizator.
Cristian Diaconescu: Este Nu, nu aici este problema. Faptul că zeci de oameni au

suferit vătămări, acest lucru trebuie clarificat pentru a nu lăsa un precedent care poate
deveni periculos. Dacă este vorba de un abuz, sigur, şi acest lucru trebuie spus. Dacă este
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vorba de ultraj sau orice acţiune la autoritatea statului, şi acest lucru trebuie spus şi
responsabilităţile trebuie să fie clare. Repet. Pentru că, dacă lăsăm lejer aşa, la o discuţie
între noi, mâine, la un alt protest, pe o altă temă, astfel de situaţii vor reveni şi nu este bine
aşa ceva.

 Breaking news, ora 22:59
Titluri: IMEDIAT: ATAC ŞOCANT FILMAT ASUPRA JANDARMILOR; ATAC

ŞOCANT: JANDARM PUS LA PĂMÂNT; MAI MULŢI JANDARMI CĂZUŢI ÎN MULŢIME;
ANUNŢ OFICIAL DUIPĂ ATACUL BARBAR ASUPRA JANDARMILOR

Invitaţi: Niels Schneker- analist politic; Bogdan Chirieac- analist politic; Sergiu Andon-
jurnalist; Pavel Abraham- general şi avocat; Cristian Troncotă- istoric; Daniel Savu:- fost
senator; Ecaterina Andronescu; Péter Eckstein-Kovács- UDMR (prin telefon); Lucian
Bolcaş- avocat (prin telefon); Dumitru Coarnă- preşedinte SNPPC (prin telefon).

Moderatori: Violeta Romanescu, Marius Niţă.
Vlad Petrişor, reporter România TV, a anunţat că mulţi dintre protestatari au început

să plece.
S49 (rep.00.17-03.38, sel.10-23) A fost difuzată o imagine în buclă cu momentul

când un bărbat loveşte cu piciorul un jandarm, însoţită de comentarii din studio: (pe ecran a
fost afişată menţiunea: ATENŢIE! IMAGINI CARE VĂ POT AFECTA EMOŢIONAL).

Marius Niţă: Urmărim chiar acum violenţe ieşite din comun. Un jandarm a fost rănit
de un protestatar. Vă propun să vedem imaginile ajunse cu puţin timp în urmă în redacţie,
filmate peste zi la protestul din Piaţa Victoriei.

Moderatoare: Bun Ideea e că acest protestatar a fugit la un moment dat. Se vede
cum fuge de cei trei jandarmi care îl încolţiseră. Se vede pe imagine, pleacă şi se întoarce
în forţă şi îl loveşte puternic cu piciorul pe unul dintre jandarmi, prin spatele lui vine. O
lovitură extrem de puternică cu piciorul. Vedem imediat pe jandarm./ Haideţi să ai vedem o
dată imaginile. Este momentul când acel protestatar fuge, se decide să se întoarcă şi vine
prin spatele jandarmului şi îl loveşte puternic cu piciorul până i-a sărit cascheta de pe cap.
Atât de violent a fost acest impact.

S50 (rep.04.48-10.32 sel.10-23) Marius Niţă: Vă întrerupem, domnule Bolcaş. Se
întâmplă lucruri în Piaţa Victoriei. Jandarmii au intervenit în forţă. Se pare că ora 23, iată, îşi
arată şi efectele, până la urmă, că a expirat termenul acestui protest autorizat. Jandarmii au
intervenit în aceste momente şi se vede cum folosesc chiar şi gaze lacrimogene.

Lucian Bolcaş: Este extraordinar ceea ce fac jandarmii acum. Asta înseamnă stat,
asta înseamnă autoritate. Nu se ştie. Nu pot să judec acum dacă aveau neapărat nevoie să
facă asta sau nu aveau nevoie. O să (neinteligibil), dar din moment ce au stabilit un Lucru
cu fermitate în apărarea ordinii publice, de moment ce au dat avertismentele de rang
internaţional cu privire la folosirea forţei.

Moderatoare: O scundă, domnule avocat, că iar se întâmplă lucruri. Vedem
îmbrânceli.

Marius Niţă: Mai mulţi protestatari care au format un fel de nucleu acolo şi important
este ce încearcă să facă acolo, pentru că la mijloc pare să fie cineva pe jos. Un jandarm în
mijlocul protestatarilor.

Moderatoare: Un jandarm încolţit, un jandarm căzut şi încolţit de protestatari, doi
jandarmi.

Marius Niţă: Sunt doi jandarmi.
Moderatoare: În acest moment s-au, incredibil, doi jandarmi atacaţi.
Marius Niţă: Nu, este ireal ce se întâmplă în aceste momente.
Moderatoare: Atacaţi cu pumnii.
Invitat: NU, nu, nu.
Moderatoare: Atacaţi cu pumnii jandarmii în acest moment, încolţiţi de protestatari.

Se vede pe aceste imagini care, din păcate, sunt imagini cu un puternic impact emoţional.
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Vlad Petrişor este foarte aproape. Vlad, imaginile sunt ireale. Doi jandarmi prinşi în mulţime
şi efectiv loviţi cu picioarele.

Marius Niţă: Sunt snopiţi în bătăi. Ce se întâmplă?
Vlad Petrişor: Da, sunt jandarmi care au încercat să intervină şi să ia dispoziţiile mai

mulţi protestatari care erau violenţi. Ei bine iată că aceşti doi jandarmi au fost încercuiţi .
Acum toată lumea huiduie.

Moderatoare: Incredibil, lovesc cu picioarele în acest moment. Vlad, te întrerupem.
Este ireal ce se întâmplă. Doi jandarmi sunt prinşi, în acest moment, într-un nucleu destul
de mare al protestatarilor. Jandarmii încearcă să… . Sunt. Sunt şi protestatari care încearcă
să salveze şi să-i scoată din ghearele celor atât de agitaţi.

Marius Niţă: Cei acoperiţi cu tricourile pe cap sunt cei mai violenţi.
(...)
Moderatoare: Da. Te întrerupem, Vlad, pentru că se intervine cu tunuri cu apă în

aceste momente . Am văzut jandarmi linşaţi efectiv. Doi jandarmi bătuţi cu pumnii şi
picioarele au fost încolţiţi de mai mulţi protestatari, ce-i drept au fost o parte din protestatari
care au încercat să-i smulgă pe cei doi jandarmi şi să-i îndepărteze de ascet nucleu. Să-i
îndepărteze de acest grup de o violenţă ieşită din comun.

Marius Niţă: Vă avertizăm că sunt imagini care vă pot afecta emoţional. Sunt
imagini în direct din Piaţa Victoriei, unde, iată, jandarmii continuă să-i îndepărteze pe
jandarmi cu tunurile de apă. Repet termenul acestui miting, ora a expirat.

Moderatoare: De 10 minute. Trebuia să se încheie. Domnule Savu, momentul care
trebuia să fie de final a fost…

Daniel Savu: Momentul la care am asistat cu toţii, cum să spun, un moment
puternic ca efect emoţional nu putea fi creat decât cu ajutorul unor mercenari care au
fost plătiţi să facă aşa ceva. Îmi asum ceea ce spun, pentru că oameni protestatari,
oameni liniştiţi care să vină să protesteze...

Moderatoare: Să urăşti atât de mult un jandarm.
Daniel Savu: … nu au această forţă să atace jandarmii, să facă ceea ce s-a întâmplat.

Trebuie să ai o pregătire ca să faci lucrul acesta. Deci, ca să faci acel .., să faci ambuscadă
de genul acesta împotriva jandarmilor... Şi aţi văzut că erau pregătiţi pentru astfel de bătăi.
Deci, sunt mercenarii care au fost aduşi acolo şi acum lucrurile sunt scăpate de sub control.
Coroborăm lucrul acesta cu cei care, politică, am citit că USR-ul cere demisia ministrului de
externe. Pentru ce? Pentru că a luat măsurile să ţină lucrurile sub control?

S51 (rep.10.38-13.56, sel.10-23) A intervenit Marius Militaru, purtător de cuvânt
Jandarmerie. Menţionez câteva comentarii:

- Se intervine la acest moment chiar în mijlocul străzii,. Colegii mei au intervenit în
ajutorul acelor colegi care erau călcaţi în picioare şi în sprijinul unor colegi de la Poliţie care
fuseseră atacaţi de aceşti indivizi. Intervenţia este în desfăşurare. Toţi jandarmii sunt în
Piaţă, sunt şi colegii de la Brigada Specială de Intervenţie.

(....)
 Breaking news, ora 23:59

Titluri: VIOLENŢE ÎN STRADĂ, JANDARMII AU INTERVENIT; FEMEIA- JANDARM,
ÎN STARE GRAVĂ LA SPITAL; DACIAN CIOLOŞ, MESAJ ÎN TOIUL VIOLENŢELOR, ZECI
DE AUDIERI ACUM LA POLIŢIE DUPĂ VIOLENŢE; JANDARMERIE: DOUĂ PISTOALE
DISPĂRUTE ÎN TIMPUL VIOLENŢELOR.

Invitaţi: Costin Georgescu- fost şef SRI (prin telefon); Sergiu Andon- jurnalist;
Ecaterina Andronescu- PSD; Niels Schneker- analist politic.

Moderatori: Marius Niţă;
S56 (03.40-05.10, sel.11-0) Costin Georgescu: România nu merita aşa ceva. Dacă

vreţi să fim o ţară democrată. Cu tunuri de apă, cu lacrimogene, cu incendii provocate, cu
bătăi între jandarmi şi demonstranţi. Indiferent cine e de vină, Nu trebuia să se ajungă la
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treaba respectivă. Trebuia acest lucru să fie prevenit. Şi cei care nu au prevenit şi cei care
au provocat acest lucru, trebuie să răspundă.

Marius Niţă: Cine sunt aceştia, domnule Georgescu? Cine trebuie să răspundă, cine
sunt vinovaţii, până la urmă?

Costin Georgescu: Cei care au greşit, cei care au greşit. Indiferent că sunt
demonstranţi, indiferent că sunt jandarmi sau sunt alţii, coaliţie sau cei care trebuia să
prevină treaba asta. Nu trebuia să se ajungă la treaba asta, încă o dată repet. Nu caut
vinovaţi astăzi. Nu suntem noi în măsură să stabilim vinovaţii, dar vinovaţi există şi trebuie
aflaţi. De asta zic că trebuie făcută anchetă imediat şi aflat cine e de vină pentru ceea ce se
întâmplă astăzi în România, în Bucureşti.

Sergiu Andon: Dar cine trebuia să prevină?
Costin Georgescu: Trebuia să prevină, în primul rând, părerea mea personală., în

primul rând când au apărut acei oameni care au venit de peste mii de kilometri, care au
venit cu avionul sau cu maşina, imediat. Cei care trebuia, nu ştiu, Poliţia, Jandarmeria,
trebuia să vorbească cu ei, să le explice ce trebuie făcut, trebuia să se prevină acest lucru.
Imediat ce se întâmplat, să ai printre ei băgaţi oameni, asta e. Lucrurile astea trebuie
prevenite preventiv. Nu trebuie să se ajungi să se întâmple. (…)

S57 (rep.06.30-07.10, sel.11-0) Costin Georgescu: Eu cunosc persoane care au fost
acolo. Oameni paşnici care nu doreau acest lucru. Majoritatea, să spun, cred că 99% au
fost paşnici. Trebuie văzut şi cei care au fost acolo şi au provocat aceste evenimente. Cine
sunt, de unde sunt, de cine sunt puşi? Că, eu mă gândesc că oamenii ăia sunt puşi chiar
din afara. Nu trebuie să dăm pe partide politice. Sunt convins că nici un partid politic
din România nu şi-a dorit ce se întâmplă, ce s-a-ntâmplat în această seară. Sunt
convins de treaba asta, dar sunt convins că din alte părţi sunt alţii care se bucură ce
se întâmplă astăzi în România.

(rep.11.15-12.24, sel.11-0) Au fost difuzate imagini în direct cu o mulţime de oameni
aflată pe stradă, jandarmi, fum; imagine în prim plan cu un obiect contondent.

S58 (rep.13.20-17.00, sel.11-0) Ioana Cârstea, reporter România TV, a furnizat
informaţii despre jandarmeriţa care a fost lovită în toiul acelor incidente, timp în care au rulat
pe ecran imaginile cu momentul în care s-a întâmplat (menţiunea ATENŢIE! IMAGINI
CARE VĂ POT AFECTA EMOŢIONAL; DIGI24): Vorbim despre o situaţie precară a tinerei,
asta pentru că este posibil să rămână paralizată. Este sub suspiciune de ruptură cervicală.
Asta spun acum medicii care au consultat-o pe tânără. Aceasta a fost transferată de
urgenţă la Spitalul Floreasca, unde se află în grija medicilor de acolo şi va fi supusă unor
analize. Vorbim, aşadar, de o tânără care are în jur de vreo 20 de ani şi care, iată, a avut
ghinion să fie prinsă în acea ambuscadă în care protestatarii s-au năpustit asupra ei şi
asupra unui coleg. Aşadar, tânăra de urgenţă, în stare foarte gravă, se luptă pentru viaţa
ei şi este posibil ca aceasta să rămână paralizată.

A fost citită declaraţia fostului premier, Dacian Cioloş cu privire la ceea ce se
întâmplă în Piaţa Victoriei: ”Un om cu mintea normală”, spune fostul preşedinte, ”şi cu un
minim respect faţă de semeni, nu poate să nu fie în seara asta în faţa evidenţei că s-a mers
prea departe. Reacţia forţelor de ordine şi a celor care le-au dat ordinele de evacuare a
unei manifestaţii paşnice, este un precedent extrem de periculos pentru democraţia
românească. Nu există justificare”, spune Dacian Cioloş”, pentru a interveni cu gaze
lacrimogene împotriva femeilor, copiilor, unor oameni aflaţi în scaune cu rotile. Cei care au
responsabilitatea de a proteja oamenii paşnici, liniştea şi ordinea publică, au pus în pericol
viaţa semenilor. Toţi cei care au dat ordin trebuie să plătească pentru excesul de putere şi
această intervenţie disproporţionată”.

S59 (rep.19.33-20.44, sel.11-0) Ioana Cârstea a furnizat noi informaţii: Zeci de
persoane care au fost luate de către jandarmi, zeci de protestatari care nu au ascultat de
îndemnul oamenilor legii şi am văzut cu toţii că au atacat. Aceste persoane au fost luate şi
au fost duse la secţiile cele mai apropiate de poliţie. La secţia 1, la secţia 4, dar şi la alte
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secţii de poliţie. Sunt zeci de tineri care i-au atacat pe jandarmi. Vorbesc inclusiv de
atacatorii acestei tinere jandarm care se află acum la spital şi este suspectată de paralizie.
Toţi aceşti oameni, protestatari, vor fi audiaţi, în cele din urmă vor fi legitimaţi de către
oamenii legilor şi ar putea chiar să ajungă în spatele gratiilor. Asta pentru că vorbim despre
nişte infracţiuni grave, loviri şi alte violenţe, tulburarea liniştii şi ordinii publice. Sunt doar
câteva acuzaţii pe care le-ar putea prelua aceştia.

S60 (rep.21.13-24.31, sel.11-0) Moderator: Într-adevăr. Vorbim, Nils, despre un grup
de huligani. Corect?

Niels Schneker: Mercenari! Am avut şi eu informaţii, au avut şi alţii …
Georgescu: Mercenarii cui? Este foarte interesant cuvântul mercenar, dar mercenarii

cui? Ai cui mercenari?
Invitat: Ai cui poartă un război hibrid. Ai cui poartă un război hibrid
Moderator: La ordinele cui?
Invitaţii au vorbit concomitent făcând dialogul neinteligibil.
Costin Georgescu: Să nu aruncăm cu vorbe de felul ăsta mercenar. Transformăm un

eveniment de felul acesta într-o problemă politică. Dacă-s mercenarii unui alt stat, spuneţi,
poate aveţi elemente, e foarte interesant.

Niels Schneker: Nu înţeleg, nu înţeleg de ce vă opuneţi ideii. Pe de o parte a
existat o demonstraţie paşnică, pe de altă parte au existat două lucruri. Avem două
partide politice care în mod deliberat au politizat această demonstraţie: USR-ul şi
PNL-ul şi pe de altă parte, eu, cel puţin, am informaţii directe că sunt oameni plătiţi
cei care sunt puşi să producă violenţe. Nu ştiu de cine, nu am această informaţie,
dar …

Georgescu: Dacă aveţi informaţii de felul acesta, ar trebui să le predaţi la
Parchet, dacă nu, să vă cheme Parchetul să daţi aceste informaţii. Păi, astea sunt
informaţii foarte periculoase la adresa securităţii naţionale a României. Trebuie să le
daţi, dacă le aveţi şi să spuneţi de unde le aveţi. Nu se poate aşa ceva!

Niels Schneker: Încă o dată,, chiar dacă vă spun de unde le am, nu vă ajută cu nimic.
Costin Georgescu: Nu pe mine. Trebuie să ajute Parchetul care va ancheta acest

lucru.
Moderator: Bun, Nils, haide să înţelegem exact de la ce ar fi pornit toate aceste

lucruri şi să desfacem un pic…
Niels Schneker: Totul a pornit de la o acţiune de marketing. O acţiune de

marketing a acestei noi Federaţii a Românilor de Pretutindeni, de domnul Cioacă,
care, după ce a format această federaţie, a gândit acest protest în scopul de a-şi
populariza federaţia.

Moderator: A fost un protest, în ghilimele arestat?
Niels Schneker: Nu, iniţial, nu, iniţial nu. A fost un protest, repet, din interese de

marketing, dar până la urmă un protest adevărat a oamenilor, al românilor care se află în
diverse ţări din lume. S-a promovat pe internet, pe Facebook, pe diferite canale media şi în
felul acesta, la un moment dat, acest protest a luat formă. Până a ajuns în aceste ultime zile,
într-adevăr a ajuns arestat, în primul şi primul rând de două partide politice: USR-ul şi PNL-
ul, care în mod declarat au spus că ei merg la acest protest şi că îndeamnă simpatizanţii să
iasă alături de, alături de Diaspora care vine în ţară.(pe ecran au rulat imagini în direct cu
menţiunea Bulevardul 1 MAI, în care erau jandarmi călare, iar protestatarii paşnici).

(...)”
În urma analizării conţinutului emisiunilor difuzate de postul România TV, aşa cum

sunt redate în rapoartele de monitorizare, şi a vizionării unor selecţii, membrii Consiliului au
apreciat că emisiunea “Ediţie specială” din 9 august 2018 şi “Breaking news” din 10 august
2018 au fost prezentate cu încălcarea prevederilor legale ale art. 40 alin. (4) din Codul
audiovizualului care obligă moderatorii programelor să solicite ferm interlocutorilor să
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probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate
sunt acestea.

Consiliul a apreciat că, faţă de afirmaţiile de natură acuzatoare făcute de invitaţii
participanţi în emisiuni, moderatorii acestora au lăsat declaraţiile să continue ori au trecut la
alte subiecte, fără să solicite în mod ferm, clar, aşa cum impune dispoziţia legală, ca invitaţii
să aducă la cunoştinţa publicului dovezile pe care îşi sprijină acuzaţiile formulate.

Astfel, spre exemplu Consiliul a apreciat că în emisiunea “Ediţie specială” din 9 august
2018, afirmaţia domnului Liviu Dragnea conform căruia “Normalitatea pentru Iohannis
este să dea acest guvern jos, să rupă această majoritate parlamentară prin violenţă.”,
afirmaţie preluată şi titrată de radiodifuzor pe ecran sub forma: „Dragnea: Normalitatea
pentru Iohannis este să dărâme acest guvern prin violenţă; Dragnea: Iohannis vrea
să dărâme guvernul prin violenţă.”, a fost una de natură acuzatoare gravă, care
impunea o reacţie a moderatorilor în sensul solicitării ferme adresate invitatului de a
prezenta dovezile pe care îşi sprijină acuzaţia.

O situaţie similară, de nerespectare a prevederilor art. 40 alin. (4) din Codul
audiovizualului a fost reţinută de membrii Consiliului şi în ce priveşte emisiunile “Breaking
news” din 10 august 2018, cu privire la care membrii Consiliului au apreciat că, referitor la
afirmaţiile unui invitat conform cărora la protestul din 10 august participă “mercenari”,
“sunt oameni plătiţi cei care sunt puşi să producă violenţe”, afirmaţii cu privire la care
moderatorul emisiunii nu a solicitat ferm interlocutorului să probeze afirmaţiile acuzatoare,
pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea.

În aprecierea Consiliului, unele din afirmaţiile făcute în emisiunile analizate nu au
constituit simple opinii critice, în limitele libertăţii de exprimare, ci s-au transformat în
afirmaţii acuzatoare fără a fi prezentate şi probe în susţinerea acestora, publicul
neputând aprecia cât de justificate sunt acuzaţiile pentru ca, astfel, să îşi poată forma în
mod liber opinia.

Raportat la aceste aspecte, Consiliul a apreciat că, nerespectarea obligaţiei de a
solicita invitaţilor dovezile care să permită publicului să evalueze cât de justificate sunt
afirmaţiile acuzatoare, a fost de natură să conducă la nerespectarea dreptului la informare a
acestuia, în condiţiile în care radiodifuzorul nu a asigurat o distincţie clară între fapte şi
opinii.

Astfel, Consiliul a constatat că nu toate afirmaţiile invitaţilor sau ale moderatorilor
făcute în programele analizate pot fi catalogate ca simple “opinii”, “judecăţi de valoare” sau
“convingeri”, în condiţiile în care rezultă din conţinutul acestora că au constituit acuzaţii
factuale, susceptibile de a fi demonstrate şi probate.

În aceste condiţii, Consiliul a considerat că emisiunile au fost difuzate şi cu încălcarea
prevederilor art. 64 (1) din Codul audiovizualului, potrivit cărora, în virtutea dreptului
fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să
respecte principiul asigurării unei distincţii clare între fapte şi opinii.

Faţă de toate aceste aspecte, constatând încălcarea prevederilor legale anterior
menţionate, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin.
(4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat, cu respectarea
prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, sancţionarea radiodifuzorului cu amendă de 15.000 lei.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi alin. (3) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:
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Art. 1: Radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală S-
TV 281.6/09.06.2011 şi decizia de autorizare nr. 1779.1-5/01.11.2011 pentru postul de
televiziune ROMÂNIA TV) se sancţionează cu amendă de 15.000 lei pentru încălcarea
prevederilor art. 40 alin. (4) şi ale art. 64 alin. (1) lit. a) din Decizia
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi
completările ulterioare.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului,
prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a Curţii de apel,
fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în
următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în
intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul
text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu amendă de 15.000 lei postul
ROMÂNIA TV, deoarece, emisiunile „Ediţie specială” din 9 august 2018 şi „Breaking news”
din 10 august 2018 au fost difuzate cu încălcarea prevederilor legale care obligă
moderatorul emisiunii să solicite ferm interlocutorului să probeze afirmaţiile acuzatoare,
pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea.

De asemenea, sancţiunea a fost aplicată şi pentru nerespectarea dispoziţiilor legale
care impun radiodifuzorului respectarea dreptului la informare a publicului prin asigurarea
unei distincţii clare între fapte şi opinii.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.

VICEPREŞEDINTE INTERIMAR,

MARIA MONICA GUBERNAT

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări,
Şef serviciu Dumitru Ciobanu


